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Frå Fylkesstyret

Hei alle medlemmer i 4H Rogaland!

Gratulerer med vel gjennomførte høstfester og 
prosjekter!

Dere alle har vært veldig flinke til å tenke nytt. Hos 
flere klubber har det ikke vært mulig å gjennomføre 
slik dere hadde tenkt. Og samtlige har taklet 
utfordringene som har dukket opp på strak arm. 

Vi og komiteene for neste år er i gang med 
planleggingen av arrangementene. Også 
neste år ser ut til å bli annerledes, men vi 
prøver så godt vi kan å finne gode løsninger 
slik at vi kan få til kjekke 4H-aktiviteter. Følg 
med videre, mer informasjon vil komme etter 
hvert. 

I 4H Rogaland er vi veldig nære å oppnå medlemsvekst 
i 2020. Det hadde vært veldig kjekt å få til, og kanskje 
ekstra stas i et år som dette. Vi har plass til alle typer 
medlemmer, også kløvermedlemmer og 
støttemedlemmer. Nye medlemmer som betaler 
kontingent i år får neste års medlemskap helt gratis. 4H 
Norge har også premier til de som verver! 

Vi i fylkesstyret ønsker dere alle 
en god jul og et godt nytt år!



Utgjevar
4H Rogaland
Sandvikveien 21
4016 Stavanger

rogaland@4h.no

4h.no/rogaland

Synnøve Jørgensen
T: 960 96 773
synnove.jorgensen@4h.no

Region
koordinator

Anne-Berit Brovold
T: 412 07 839
anne-berit.brovold@4h.no
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Meir om plastinnsamling 
Vigre 4H arrangerer innsamling av 
landbruksplast, som rundballeplast, 
utesiloplast og storsekker for 
gjenvinning. Plastinnsamling er ein 
del av klubbaktivitetar.

Klubben leiger containerar og ein 
stor gravemaskin med førar som 
presser plasten saman. Det går ca. 
10 tonn plast i ein container.

Klubben samarbeider med Nærbø 
Bondelag og Bondebladet for å 
melde datoar for plastinnsamling til 
lokale bønder og legg det ut på si 
opne FB-side. Klubben har avtale 
med Grønt Punkt Norge som henter 
containerar for gjennvinning.

Vigre 4H er ein god gjeng som er veldig lett å 
vere klubbrådgjevar for. Der alle bryr seg om 
kvarandre, med humor på topp, og dei stiller 
opp og står på.

Klubben fekk gjennomført ein del møter både 
før og etter landet blei stengt ned. Nissemøte 
og karneval er alltid ein suksess! Kviadagen 
med resten av 4H klubbane i Hå var også 
veldig kjekk! Haustfest fekk vi også 
gjennomført med litt mindre gjester og flotte 
utstillingar.

Året 2020 har vi samla over 1200 tonn 
landbruksplast på plastinnsamlingane som vi 
har 4 gonger kvart år. Og nå utfordrar vi alle 
klubbane i Rogaland til å bli med på 
plastdugnad i samarbeid med Bondelaget!

Elles så har vi pakka ut 62 pallar med 
naudrasjonar på dugnad der pengane gjekk 
til klubben. Då vi var ferdige så feira vi med å 
gå i Kongeparken.

Siv Renate Salte, klubbrådgjevar Vigre 4H

2020 Årets klubb

Karneval

Pakking av nødrasjonar

Plastinnsamling



Normal Back to 
I vår måtte vi stenge ned alle aktivitetar, men 
etter sommaren blir det mogleg å samlast igjen i 
mindre grupper.

Fylkesstyret ville hjelpe klubbar å kome i gong 
igjen med Back to Normal ordningen. Klubbar 
fekk støtte etter gjennomføring av ein 
klubbaktivitet.

Her viser vi korleis klubbane har brukt ordningen 
for å starte vegen tilbake til normalen.

Bygdevon 4H hadde 
alternativ haustfest for 
medlemer med boblefotball, 
pizza og presentasjon av 
alle prosjekter

Falken 4H hadde 
to klubbmøter med 
bl.a. uteaktivitetar, 
volleyball og grillmat



Normal Back to 

Fjordsol 4H hadde en 
klubbkveld med felles 
prosjektarbeid og kanonball

Firkløveren 4H reiste til 
Gjesdal kor dei klatra Via 
Ferrata og stod på SUP

Fram 4H var på 
trampolineparken



Normal Back to 
Freidig 4H var ut på 
tur med ulike aktiviteter

Frisko 4H hadde strandmøter 
med naturbingo og utepizza

Snøklokka 4H 
hadde kosekveld 
med burgermenyen 
og kahoot.

Solstråle 4H var 
på besøk på 
trampolineparken



Normal Back to 
Terna 4H hadde utemøte med 
kanopadling og pølsegrilling

Viking 4H arrangerte 
mesterens mester med 
ulike postar og premie til 
de tre beste

Vilje 4H hadde klubbmøte 
med bingo og pølsegrilling

Bli med på 4H løftet!



Klikk her for å sende 
inn nye forslag til 
oppdragsbanken

Den grønne skolen er en gratis ressursside med 
aktiviteter og pedagogiske opplegg innen naturbruk, 
landbruk, og friluftsliv. Nettsiden er resultatet av et 
samarbeid mellom Norges Bondelag og 4H Norge.

Bruk også Den grønne skolen!

Vinteren er tid for 
kos og gåver! 

 
Her er nokre tips frå 

oppdragsbanken. 

Skal du spikke ein 
sau som gåve?

Eller lage julekaker?

Klikk på bilete, så kjem du til oppdraget! 

OPPDRAGSBANKENFRÅ

https://4h.no/oppdragsforslag/category973.html
https://4h.no/oppdragsforslag/category973.html
https://4h.no/oppdragsforslag/category973.html
https://dengronneskolen.no/
https://dengronneskolen.no/
https://4h.no/oppdragsbanken/spikk-en-sau-article8158-953.html
https://4h.no/oppdragsbanken/baking-smakaker-og-kjeks-article24177-953.html


Prosjekt Haugen 4H 
i Stavanger

Hei!

Eg er Hege Reime, og jobbar 
som prosjektleiar for 
prosjektet Haugen 4H, der me 
ynskjer å driva 4H aktivitet på 
Storhaug i Stavanger. 

Me har lyst at dei som bur på Storhaug 
òg skal få oppleva kor kjekt 4H er, og me 
tenkjer å starta med aktivitetar som har 
med landbruk å gjer, slik at dei kan læra 
meir om kor maten kjem frå. Etter kvart 
så håper me at det blir så populært at 
me kan starte ein fast 4H klubb, nemleg 
Haugen 4H. 

I tillegg arbeider eg med å laga eit nytt prosjekt for 
juniorar, som me har kalla Junioragentane. Me vil at 
Juniorar skal kunne velje eit prosjekt med 4H arbeid, kor 
ein har fokus på glede og trivsel i klubben, samt at ein 
skal kunne læra nye ting om seg sjølv og andre.

I tillegg kan ein få ein venneklubb der ein skal vera med 
å ha aktivitet i ein annan klubb, så kan ein bli betre kjent 
med andre 4harar. Og kanskje får ein noko kult det står 
Junioragentane på. 

Sjekk i Oppdragsbanken for meir informasjon viss du har 
lyst å bli Junioragent.

https://4h.no/oppdragsbanken/


Landsmøte 2020
I september var det duka for 4H Norge sitt landsmøte. 
Dette blir arrangert hvert andre år. På landsmøtet blir det 
bestemt hva 4H Norge skal jobbe med de to neste 
årene. Det ble blant annet vedtatt handlingsplan, 
budsjett og valgt nytt sentralstyre. 

4H Rogaland sendte 3 representanter til Landsmøtet. På 
neste side forteller de hvordan det var på landsmøte.

Fra venstre til høyre: Iris Natten Frydenlund, Mari Aksdal 
Hermansen og Tomine Ravnås



Landsmøte 2020

Tomine Ravnås

Landsmøte 2020 var mitt første landsmøte i 4H Norge. Jeg reiste 
som representant fra klubbene i fylket. 

Dette var veldig gøy og lærerikt å se hvordan dette var og se hvor 
engasjerte alle var i 4H, det ble liksom en boost til meg selv.

Det beste minnet var nok det sosiale. Selv om vi måtte holde 1 
meters avstand, noe som 4H er det motsatte av, var det veldig kjekt. 
Jeg traff mange kjente og ukjente. Det var virkelig kjekt å reise på et 
nasjonalt 4H arrangement, forhold til at landsleiren ble avlyst.

Iris Natten Frydenlund

Å reise som delegat på landsmøte var ekstremt interessant og ikke 
minst så var det veldig lærerikt!

Selv var jeg en av de to delegatene som representerte klubbene i 
fylket, så jeg reiste som en av disse, og er utrolig takknemlig for at 
jeg fikk lov og dermed muligheten til å delta på dette.

Det var gode diskusjoner, interessante saker, i tillegg til den utrolig 
gode generaldebatten vi hadde. Det er nok dette engasjementet som 
gjorde det sterkeste inntrykket på meg, engasjementet for at 
organisasjonen vår skal bli så god som overhode mulig.

Mari Aksdal Hermansen

Jeg representerte fylkesstyret i 4H Rogaland. Vi var så heldige at vi 
fikk gjennomført landsmøtet fysisk og det var kjekt å treffer andre 
4Here igjen.

Det er alltid spennende å høre hva de holder på med i andre fylker 
slik at man gi hverandre inspirasjon, spesielt i år når vi har vært nødt 
til å tenke nytt.



Haustfest i Rogaland
Eit glimt frå haustfestar i fylket vårt!

Plakettmottatakar i Utstein 4H :
Øverst frå venstre: Hanne Haugvaldstad, Jonas 
Dirdal, Amalie Aase Grøsfjell
Nederst frå venstre: Isabella Haugen, Maria 
Aske, Oda Enoksen og Elise Assersen

Sjøglimt 4H med 
plakettmottakarar Ann 
Kristin Hadland og 
Mathea Kverne Høyland



Haustfest i Rogaland
Eit glimt frå haustfestar i fylket vårt!

Frøy 4H med 
plakettmottakar 
og klubbleiar 
Tomine Lende

Fjellbjørka 4H med plakettmottakarar 
Eldbjørg Kallbekkdalen Guggedalen og 
Jonas Hansen Overskeid



Vil du ha en pennevenn 
i USA i vinter?

Amerikanske 4H-ere ønsker seg 
pennevenner i vinter – også fra Norge. 

Er du nysgjerrig på hva amerikansk 
ungdom lever, vil du ha en pennevenn for 
vinteren?

Da er dette tilbudet for deg mellom 9 og 18 år. 

Her har du en gyllen til å bli kjent med en 4H-er fra 
«landet som oppfant 4H» - selv om landegrensene 
er stengt. Brevvennene har kontakt med hverandre 
på engelsk. 

Det er gratis å bli med på vinterens pennevenn-
program, men meld deg på innen 10. desember!

Klikk her for 

mer informasjon 

og påmelding!

https://4h.no/nyhetsarkiv/vil-du-ha-en-brevvenn-i-usa-i-vinter-article40616-28.html
https://4h.no/nyhetsarkiv/vil-du-ha-en-brevvenn-i-usa-i-vinter-article40616-28.html
https://4h.no/nyhetsarkiv/vil-du-ha-en-brevvenn-i-usa-i-vinter-article40616-28.html


PROSJEKTMITT
digitaledigitale

Navn:   Åse Malin Sporsheim Grønning
Alder:   17 år
Klubb:    Bjerkerota 4H, Bjerkreim 
Prosjekt:  Hest 

Åse Malin går på VGS Naturbruk med dyrekunnskap 
og for 2. året måtte hun velge mellom praksis innen 
hest eller landsbruk. Hun valgte hest fordi hun hadde 
lyst å lære mer. Hun startet også som stalljente i en 
privat travstall med 5 hester. Så det er helt naturlig at 
hun valgte Hest som 4h-prosjekt!

Les mer på neste side!



PROSJEKTMITT
digitaledigitale

Navn:   Åse Malin Sporsheim Grønning
Alder:   17 år
Klubb:    Bjerkerota 4H, Bjerkreim 
Prosjekt:  Hest 

Målet for prosjektet var generelt å lære mest mulig, 
utforske ulike sporter og oppgaver med hesten, både 
gjennom skulen og jobb. Gjennom jobben fikk hun 
utforske travsporten. Trav er når hestene springer løp 
med vogn bakpå, vogna er også kalt sulky. 

Åse Malin forteller at hun hadde aldri sett en hest blitt 
kjørt før hun starter i stallen. Dessuten var det enormt 
interessant å følge utviklingen til de forskjellige 
hestene. Hun fikk være med på travløp både på 
hjemmebanen og på ulike baner rundt om i landet.



ERFARING MED DEN DIGITALE 
PROSJEKTPLATTFORMEN

Navn:   Åse Malin Sporsheim Grønning
Alder:   17 år
Klubb:    Bjerkerota 4H, Bjerkreim 

Da jeg fikk satt meg inn i prosjektplattformen gikk alt 
enormt fort. Jeg likte konseptet og at det var mulig å 
laste inn mange bilder. Det var enkelt å finne frem 
inne på plattformen, og ha god oversikt over hva som 
skulle gjøres.

Jeg synset det var svært praktisk at planen kunne 
godkjennes over nettet, slik at planen blir godkjent 
med en gang den er ferdig. Jeg har selv mange 
ganger levert planen for sent grunnet glemt boka til 
4H møtene.

En fordel med å ha hele prosjektet på nettet er at vi 
kan finne frem og jobbe med prosjektet når som 
helst, og at vi faktisk vet hvor prosjektet er. Det kan 
være svært lett å miste boka.

HESTHEST

Du kan legge inn dine 
youtube vidoer i 

prosjektplattformen! 

https://www.youtube.com/watch?v=9jO2IsVGCsM


Sunnere kos med 
Unge Kokker!

https://ungekokker.no/
https://ungekokker.no/


Sunnere kos med 
Unge Kokker!

https://ungekokker.no/


T A K K  F O R  S T Ø T T E



Tr ygg 4H-aktivitet

4H-arar er ulike. Nokre er redd for smitte. 
Kanskje har dei nokon nære som er alvorleg 
sjuk. Andre er ikkje bekymra i det heile tatt. 
Alle skal føle seg trygge som deltakar på eit 
4H-arrangement. 

Det er arrangøren sitt ansvar å gjere 
deltakarane så trygge som mogleg. Dersom 
noko likevel skulle skje, bør vi ha tenkt 
gjennom kva vi skal gjere. 

Smittevernreglane endrar seg frå dag til 

dag. Skal klubben din invitere til aktivitet, er 

det viktig at de les siste oppdatert info. 

Er de framleis usikre på kva som er lurt, ta 

kontakt med smittevernkontoret i 

kommunen. 

4H sine ressurssider for 
koronaforsvarlige aktiviteter

FHI retningslinger for arrangmenter, 
samlinger og aktiviteter

Vern mot korona-smitte skal vi 
ta på alvor. 

https://4h.no/ressurssider/korona/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

